Mapa Final de Votação Sintético
Empresa: Multiplus S/A
Tipo de Assembleia: Assembleia Extraordinária
Data da Assembleia: 26/09/2018

Hora da Assembleia: 10:30
Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

Descrição da Deliberação
001 – a). Alterar o estatuto social da Companhia (“Estatuto
Social”) para adequá-lo às novas regras do Regulamento do
Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), vigentes desde 2 de janeiro de
2018 (“Regulamento do Novo Mercado”), conforme a
seguir, bem como a consequente consolidação do Estatuto
Social: (i) alterar o Parágrafo Primeiro do Artigo 1º, o
Parágrafo Terceiro do Artigo 15, o Parágrafo Segundo e o
Parágrafo Terceiro do Artigo 19, o Artigo 39, o Artigo 42
para atender aos requisitos presentes no Regulamento do
Novo Mercado; (ii) alterar o Parágrafo Segundo do Artigo 1,
o Parágrafo Terceiro do Artigo 13, o item v do Parágrafo
Quarto do Artigo 13 e o Artigo 43 para alterar a
denominação social da BM&FBOVESPA S.A. para B3 S.A. –
Brasil, Bolsa Balcão; (iii) alterar o Artigo 25 e o Artigo 26
para adequar o Estatuto Social aos procedimentos
governança corporativa que serão seguidos pela
Companhia para conferir maior flexibilidade e agilidade à
eleição de diretores; (iv) excluir o item “iii” do parágrafo
quarto do artigo 13, o item “xxv” do Artigo 23 e os Artigos
40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, uma vez que esses
dispositivos eram cláusulas obrigatórias para fins do antigo
regulamento do Novo Mercado e que foram revogadas com
a entrada em vigor do novo Regulamento do Novo
Mercado, com a consequente renumeração dos artigos
seguintes; e (v) incluir novos Artigos 40 e 41 para esclarecer
o procedimento a ser seguido em caso de saída da
Companhia do Novo Mercado, com a consequente
renumeração dos artigos conforme aplicável.
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